รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรุคคล ประจาปีการศึกษา 2564
เพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
วุฒิการศึกษา

ชื่อ-ชื่อสกุล

ที่

คำนำหน้ำนำม
ชื่อตัว

ปริญญาตรี
ชื่อสกุล

วุฒิ(ย่อ)

วิชาเอก

1 นาย พีระวัตร
2 นาง รุ่งนภา
3 นำย สมำน

จันทกูล

ค.บ.

ขวัญพรม
ดอนชมไพร

ค.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.บ. วิทยำศำตร์กำยภำพชีวภำพ

4 นำง ลัดดำวัลย์

ดอนชมไพร

กศ.บ. วิทยำศำตร์กำยภำพชีวภำพ

5 น.ส. สุมำลี

บัวพรวน

ค.บ.

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

6 นำง นฤมล

ลู่ทอง

ค.บ.

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

7 น.ส. สุปรำณี

แก้วดู

8 น.ส. จิรำภรณ์

ประถมศึกษา

ปริญญาโท
วุฒิ(ย่อ)

วิชาเอก

ปริญญาเอก
วุฒิ(ย่อ)

วิชาเอก

กศ.ด.

การบริหารการศึกษา

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

กศ.ม.

วิทยำศำสตร์ศกึ ษำ(เน้นฟิสิกส์)

วท.บ. เคมี

กศ.ม.

วิทยำศำสตร์กำรศึกษำ

หล้ำน้อย

กศ.บ. ชีววิทยำ

กศ.ม.

วิทยำศำสตร์ศกึ ษำ

9 นำง จุรีพร

ศรีธำดำ

ค.บ.

10 น.ส. นิตยำ

น้อยนันท์

กศ.บ. คณิตศำสตร์

กศ.ม.

คณิตศำสตร์

11 นำย ธิตสิ รณ์

ศรีธำดำ

ค.บ.

ภำษำไทย

ศศ.ม.

ภำษำไทย

12 นำง รัชนี

เหลืองทอง

ค.บ.

ภำษำไทย

13 นำง นิตยำ

แก่นนนำค

ค.บ.

ภษำไทย

กศ.ม.

ภษำไทย

14 นำง สุจีลักษณ์

จิระเดชประไพ กศ.บ. ภำษำไทย

กศ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

15 น.ส. รติพร

สีสำยคำ

16 นำง มันทนำ

ผุยผัน

17 นำย ประยุกต์

จิระเดชประไพ กศ.บ. ภำษำอังกฤษ

กศ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

18 นำง พัทรส

ศรีทอง

ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

19 น.ส. พจนำรถ

แก้วยศ

ค.บ.

ภำษำอังกฤษ

ศศ.ม.

ภำษำอังกฤษ

20 นำง นำรี

ผิวจันทร์

ค.บ.

ภำษำอังกฤษ

21 นำย มณชัย

กองเงิน

คบ.

ภำษำอังกฤษ

กศ.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ

22 น.ส. สุดสงวน

แสงก้อน

กศ.บ. ภำษำอังกฤษ

กศ.ม.

ภำษำอังกฤษ

23 นำง สกุลดำรำ

กองแก้ว

ค.บ.

กศ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

24 น.ส. จง

ศักดิเ์ จริญชัยกุล ศศ.บ. ภำษำจีน/ป.บัณฑิตวิชำชีพครู

25 นำย วีระพันธ์

เกตุพันธุ์

26 นำย รณชัย

ปรำชม

ค.บ.

สังคมศึกษำ

27 นำง ชุลีพร

หม่องอิน

ค.บ.

สังคมศึกษำฯ

28 นำง เตือนใจ

สัจวำท

ค.บ.

สังคมศึกษำฯ

29 นำง นำที

เทียนเหลือ

ศศ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป

กศ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

30 นำย ปรีชำ

พึ่งบัว

ค.บ.

31 นำย สำธิต

ศรีสด

กำรวัดผลกำรศึกษำ

ค.บ./ศศ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป/ภำษำไทย
ค.บ.

ภำษำไทย

ภำษำอังกฤษ

ค.บ./น.บ. สังคมศึกษำ/นิตศิ ำสตร์บัณฑิต

ศิลปศึกษำ

ค.บ./น.บ. ศิลปศึกษำ/นิตศิ ำสตร์

วุฒิการศึกษา

ชื่อ-ชื่อสกุล

ที่

คำนำหน้ำนำม
ชื่อตัว

ปริญญาตรี
ชื่อสกุล

วุฒิ(ย่อ)

วิชาเอก

ปริญญาโท
วุฒิ(ย่อ)

วิชาเอก

ปริญญาเอก
วุฒิ(ย่อ)

32 นำง รัตมณี

แสงสีดำ

ศษ.บ. นำฎศิลป์ไทย

ศศ.ม.

วิทยำกำรดนตรีและนำฏศิลป์

33 น.ส. ตรึงใจ

เกียรติกิตติกุล ศศ.บ. บริหำรธุรกิจ

ศษ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

34 นำย อนุสิษฐ์

จิตจำนงค์

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศกึ ษำ

35 น.ส. รัชฎำภรณ์

บุญประเสริฐ

ค.บ.

คหกรรมศำสตร์

กศ.ม.

เทคโนฯ

36 นำง วันเพ็ญ

จุดำศรี

ศศ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป

ศศ.ม.

หลักสูตรและกำรสอน

37 นำง วงษ์รัตน์

เพชรบูรณ์

ค.บ.

บรรณำรักษณ์ศำสตร์

กศ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

38 นำง นันทิยำ

คำสิงห์

ค.บ.

ธุรกิจศึกษำ

39 น.ส. พูลวดี

หล่อวิลัย

วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์/ป.บัณฑิตวิชำชีพครู

40 น.ส. สกุณำ

แก้วทะ

วท.บ./ศศ.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์/อุตสำหกรรมท่องเที่ยว
ป.บัณฑิตวิชำชีพครู

41 นำย นพดล

จันทิพย์

กศ.บ. พลศึกษำ

กศ.ม.

พลศึกษำ

42 นำง สุดำ

มีศริ ิพันธุ์

พย.บ. พยำบำลศำสตร์

กศ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

43 นำย ชัชนท

รีรมย์

ศษ.บ. พลศึกษำ

ศษ.ม.

กำรบริหำรกำรศึกษำ

44 นำย ประชุม

เหล่มแช่ม

กศ.บ. พลศึกษำ
กศ.ม.

จิตวิทยำแนะแนว

45 นำง นำทกัญญำ นงภำ

ค.บ.

จิตวิทยำแนะแนว

46 นาง นฤมนต์
47 นาย พุฒิพัฒน์

รัตนเสถียร

วท.บ. เคมี

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

วงค์วริ ิยชาติ

ค.บ.

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ฟิสิกส์

วิชาเอก

พนักงานราชการ ครูอตั ราจ้าง ปี 2564
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
วุฒิการศึกษา

ชื่อ-ชื่อสกุล

ที่

คำนำหน้
ชื่อำตันำม
ว
57 นำง รุ่งนภำ

ปริญญาตรี

ชื่อสกุล

วุฒิ(ย่อ) วิชาเอก

สิงห์อำพล

ศษ.บ. การจัดการทั่วไป

58 น.ส. อรวรำภรณ์ สุนลี

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

59 นำย กศิชำ

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

สะดำ

61 นำง อรัญญำ

ลำดเลำ

62 น.ส. วรัญญำ

เชื้อบัณฑิต

พลศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. พลศึกษำ

63 นำย ธีรพล

โมฆรัตน์

วท.บ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

64 นำย อดิศร

สีดำ

ศศ.บ. พลศึกษำ

65 นาย วิษณุ

เขาลาด
หินทอง

ศษ.บ.
ศศ.บ.

พลศึกษำ

สมทัศน์
เพ็งภู่
จิตรนอก
จันทร์ผ่อง

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.

พลศึกษำ

60 นำย อภินันทิกำร พิพิธกุล

66 น.ส. ณัฐพร
67 นาย สหพันธ์
68 น.ส. ศมน
69 น.ส. สุกัญญา
70 นาย วิศัลย์

ค.บ.

พลศึกษำ
พลศึกษำ
คณิตศำสตร์
ฟิสิกส์

ปริญญาโท
วุฒิ(ย่อ)

วิชาเอก

ปริญญาเอก
วุฒิ(ย่อ)

วิชาเอก

